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BARU saja bernapas, kembali se-
sak, mungkin itu yang banyak diala-
mi masyarakat Surabaya saat ini. 
Setelah sebelumnya sudah mampu 
mencapai Pemberlakuan Pembata-
san Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
Level I, masyarakat harus rela kem-
bali ke PPKM Level IV. Ini dikarena-
kan pemerintah pusat melihat Sura-
baya mengalami peningkatan kasus 
Covid-19 yang signifikan dan butuh 
pembatasan lebih.

Beberapa masyarakat merasakan 
dampaknya, salah satunya Bu Hana 
pemilik warung kopi di wilayah Nga-
gel. Ia mengaku, sempat bersyukur 
ketika level sudah turun ke level I. 
Sedikit demi sedikit warung mi-
liknya mulai menunjukkan pening-
katan pendapatan. Namun, kembali-
nya PPKM ke level IV, ia kembali 
pusing. ”Sehari hanya bisa dapat Rp 
100 ribu. Bayar sekolah juga harus 

saya tunda dulu,” terangnya.
Sementara itu, Rohim, 35, warga 

Surabaya mengaku, ia takut jika 
akan ada pengurangan kerja dan ha-
rus dirumahkan sementara karena 
PPKM. Namun, di lain sisi, ia men-
dukung imbauan pemerintah ini. Ia 
mengaku dengan membatasi keru-
munan dan kegiatan masyarakat 
menjadi salah satu cara untuk men-
ekan persebaran Covid-19. Ia berha-
rap ini tidak berlangsung lama.

Ia meminta masyarakat dan war-
ga Surabaya agar tertib bermasker. 
Dengan tetap mematuhi protokol 
kesehatan (prokes), ia percaya ang-
ka penularan Covid-19 bisa ditekan. 
Sehingga PPKM Level IV ini tidak 
sampai berlangsung lama dan bisa 
kembali melaksanakan aktivitas 
serta bekerja dengan normal kem-
bali. ”Semakin tertib masyarakat le-
vel PPKM akan cepat turun. Ekono-

mi kembali pulih, saya harap warga 
Surabaya bisa kompak agar pande-
mi segera berakhir,” jelasnya.

Optimisme diutarakan oleh Rofi-
ah, salah satu pedagang garmen di 
salah satu pasar Surabaya. Sempat 
mengalami penurunan omzet hingga 
pembatasan jam operasional mem-
buka toko, kini perlahan-lahan pen-
jualan di tokonya mulai pulih. Me-
skipun belum kembali normal seper-
ti sebelum pandemi.

“Cukup berat memang awal-
awal (pandemi) sampai tahun la-
lu. Tapi alhamdulillah mulai 
akhir tahun lalu sudah sedikit 
membaik. Saya yakin ke depan 
akan pulih, meskipun harus ada 
pembatasan karena kasusnya 
naik, tapi insyaallah nggak sebe-
rat sebelum-sebelumnya,” tegas 
wanita yang sudah belasan tahun 
berjualan garmen ini. (gun/nur)

Berharap Pandemi Segera Berakhir, Ekonomi Bisa Pulih

TEKAD BANGKIT: Suasana di Pasar Wonokromo, Surabaya, tidak seramai sebelum pandemi Covid-19. Para pedagang berharap pandemi 
segera berakhir.

SURYANTO/RADAR SURABAYA


